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Powiatowa
powiatu świętochłowickiego.
Świętochłowice, dnia 7-go czerwca 1930 r.
Wychodzi co sobotę.

Redaktor: Siwy dyr. biur, Wydział Powiatowy Świętochłowice.

Telefon: Król. Huta 1605, 1611, 1612, 1646, 1647;

Katowice 99.

Treść:
1. Obwieszczenie dot. ustalenia klucza rozdziału dodatków ko
munalnych do państwowych podatków od spożycia i t. p. po
między gminy wiejskie pow. świętochłowickiego.
2. Doi. stwierdzenie pryszczycy.
3. Dot.
„
pomoru świń.
4. Dot. wygaśnięcie wścieklizny.

5.
6
7.
8.
9.

Dot. wygaśnięcia wścieklizny.
Dot.
„
pryszczycy.
Dot.
„
pomoru świń.
Komunikaty.
Inseraty:

2.

DZIAŁ URZĘDOWY
1.

Obwieszczenie
w przedmiocie ustalenia klucza rozdziału dodatków
komunalnych do państwowych podatków od spożycia,
zużycia wzgl. produkcji pomiędzy gminy wiejskie
powiatu świętochłowickiego.

Obwieszczenie.
Na skutek zawiadomienia Dyrekcji Policji
w Katowicach podaję stosownie do § 139 rozp.
Ministra Rolnictwa z dnia 9. I. 1928 r. o zwalczaniu
zaraźliwych chorób zwierzęcych do publicznej
wiadomości, że w zagrodzie Krzykawskiego, Zdebla
i Górnego
miejscowości Halemba pow. katowicki
urzędowo stwierdzono pryszczycę.
Świętochłowice, dnia 22. maja 1930 r.
Starosta

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 kwiet
nia 1924 r. o tymczasowem uregulowaniu finan
sów kom. w Województwie Śląskiem (Dz. U. SI.
nr. 10 poz. 47) i § 9 rozporządzenia wykonaw
czego z dnia 7. czerwca 1924 r. podaję do wia
domości następujący klucz rozdziału jednej trze
ciej części sum z dodatków komunalnych do po
datków państwowych od spożycia, zużycia wzgl.
produkcji należących się gminom wiejskim pow.
świętochłowickiego z kwot przypadających na
Wydział Powiatowy Świętochłowice na rok 1930/31:
Brzozowiec
11.5%,
Godula
34.2»
9.9 ,
Kamień
22.8 .
Nowe Hajduki
21.6 „
Wielka Dąbrówka
Świętochłowice, dnia 26. V. 1930 r.

w z.
(—) Korol.

3.

Obwieszczenie.
W zagrodzie restauratora Lepiarczyka w Ru
dzie stwierdzono urzędowo pomór świń, co niniejszem stosownie do § 348 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 9. I. 1928 r. o zwalczaniu zaraź
liwych chorób zwierzęcych podaję do publicznej
wiadomości.
Świętochłowice, dnia 21. maja 1930 r.

Starosta

Przewodniczący Wydziału Powiatowego

L.

dz. B. F. 459.

(

) Szaliński.

(—) Szaliński.

Gazeta Powiatowa z dnia 7. czerwca 1930 r.
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4.

Obwieszczenie.
Dot. kontumacji psów.

Stosownie do § 340 rozp. Ministra Rolnictwa
o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych
z dnia 9. 1.1928 r. podaję do publicznej wiadomości,
że w powiecie świętochłowickim wścieklizna
psów wygasła.
Świętochłowice, dnia 19. maja 1930 r.

1. Piotra Pyrasa przy ulicy Jana nr. 19.
2. StefanaSzwadzbyprzyulicyWojc:echowskieog51 i
3. Franciszka Zymły, wygasła zaraza i pomór świń.
Świętochłowice, dnia 19. maja 1930 r.
Starosta

w z.
) Korol.

(

- KOMUNIKATY

Starosta

(

w z.
) Karol.

5.

Obwieszczenie.
Dot. kontumacji psów.

Na skutek zawiadomienia Dyrekcji Policji
w Katowicach, podaję stosownie do § 340 rozpo
rządzenia Ministra Rolnictwa o zwalczaniu zaraź
liwych chorób zwierzęcych z dnia 9. I. 1928 r.
do publicznej wiadomości, że wścieklizna psów
w powiecie katowickim wygasła.
Świętochłowice, dnia 19. maja 1930 r.
Starosta

(

w z.
) Karol

6.

Obwieszczenie.
Na skutek zawiadomienia Dyrekcji Policji
w Katowicach podaję stosownie do § 181 rozp.
Min. Roln. o zaraźliwych chorobach zwierzęcych
z dnia 9. I. 1928 r. do publicznej wiadomości, że
w zagrodzie dworu Marji w Katowicach przy ulicy
Zamkowej i Alojzego Golasowskiego w Mysłowicach
pryszczyca wygasło.
Świętochłowice, dnia 19. maja 1930 r.
Starosta

(

Nr. 23.

8.
Powiatowa Komisja do badania cen w Świę
tochłowicach na posiedzeniu z dnia 4. czerwca br.
ustaliła następujące ceny orjentacyjne w detalu:
Mąka żytnia 70%
36 groszy
1 kgChleb
70%
1 kg.
36 groszy
masło I. gatunku
5,40 zł.
1 kg.
słonina I.
„
1,70 zł.
7» kg.
n
II
'■
1,50 zł.
V: kg.
„
wędzona
2, — zł.
Vj kg.
Wszystkie inne pozycje co do

Mąki i pieczywa:
Nabiału:
Mięsa i wyrobów mięsnych:
Towarów kolonjalnych :
Porów, cennik z dnia 21. V. 1930 r. (Gazeta
Powiatowa Nr. 21 poz. 5) oraz rozp. w sprawie
ceny maksymalnej na mleko z dnia 28. V. 1930 r.
(Gazeta Powiatowa nr. 28. poz. 1.)

Wydział Powiatowy
Z dniem 6 czerwca 1930 r. wydziela się gminy
Wielkie Hajduki i Nowe Hajduki od komunalnego
urzędu pośrednictwa pracy w Świętochłowicach
i stwarza się taki urząd przy gminie Wielkie Haj
duki dla bezrobotnych gmin Wielkie i Nowe Haj
duki.
Kontrola bezrobotnych, wypłata zasiłków, zapośredniczenie i zgłoszenia wolnych miejsc od
bywać się zatem będzie dla gmin Wielkie i Nowe
Hajduki w urzędzie gminnym w Wielkich Hajdukach.

Przewodniczący
Wydziału Powiatowego
(

) Szaliński

* OGŁOSZENIA *

w z.
) Korol.

Teo&or Stucfply
7.

mistrz brukarski

Obwieszczenie.

Wykonanie wszystkich robót drogo
wych, kanalizacyjn., żwirowanie dróg

Dot. zaraza i pomór świń.

Na skutek zawiadomienia Dyrekcji Policji
w Katowicach podaję stosownie do § 348 rozpo
rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9. stycznia
1928 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych do publicznej wiadomości, że w zagrodach
w Katowicach - Załężu a mianowicie :

Specjalność:
zalewania bruku systemem cementowym.

Tarnowskie Góry
ulica Powstańców nr. 7. Telefon 1056

Gazeta Powiatowa z dnia 7. czerwca 1930 r.
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Jozef Leuszner
Katowice, ulica Wandy 35
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PAWEŁ BLOCH
MISTRZ STOLARSKI

hep

Świętochłowice ul. Kolejowa 6
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Tel. 742
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Wykonywanie wszelkich ro
bót drogowych kanalizacyj
nych, żwirowanie dróg oraz
budowa dróg asfaltowych
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Wykonuje się
wszelkie

prace

zakres

stolarstwa

wchodzące.
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Specjalno ś ć :

Brumie nile systemem zalewania
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$kr@bol Paweł
Mistrz

murarski

Arthur Allnochh I
Budowniczy

Świętochłowice, ul. Czarnoleśna 3

Świętochłowice ul. Wolności 1

^

Tel. Król. Huta 540

I

poleca się:

do wykonania wszelkich robót w za
kres budownictwa wchodzących.

Wykonanie wszelkich

robót

Oddział I.
Roboty nadziemne, żelbeton, budowa

nowych

domów,

przebu-

dówki i nadbudowa według pla
nów własnych

nad= i podziemnych, hetono«
wych

iI

i żelazoabetonowych/

i zleconych.

ogniotrwałych, obmurowanie
Oddział II.

Roboty podziemne, budowa

otłów,

wypracowanie pro;

dróg, szos i kolei żelaznych.

— jektów i kosztorysów —

Wykonanie wszelkich robot solidnie i tanio.

I
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I Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń sp. Akc. jg
Rok założenia 1870.

|
■ Kapitały gwarancyjna przekraczają i
i
zł. 10.000.000,™
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Prowadzi działy ubezpieczeń:
od ognia, kradzieży z włamaniem, gra
dobicia, transporty, o homage.

Ie

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Sfc Plac Miarki Nr. 1. * Dom własny * Telefon Nr. 1200 i 28-25
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PATRIA
POLSKIE TOWARZYSTWO ASEKURACYJNE I REASEKURACYJNE
SP

DYREKCJA:

AKC.

WARSZAWA, UL. JASKA KR. 4.

CENTRALA TELEFONICZNA:

335-94, 335-95, 335-96, 335-97, 335-98, 335-99.

ODDZIAŁ W KATOWICACH TELEFON NR. 1200 i 28-25.

PRZYJMUJE DO UBEZPIECZENIA
1. Właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, domów,
samochodów, teatrów, lekarzy, nauczycieli i myśliwych od odpo
wiedzialności cywilnej.
2. Samochody od rozbicia, ognia, wybuchu i kradzieży.
3

Od następstw nieszczęśliwych wypadków osoby wszelkich zawo
dów i stowarzyszenia.
Oddziały i ajentury w większych miastach Rzeczypospolitej.

Druk K. Leksaa, Świętochłowice.
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